
Resumé 

Euthanasie patří mezi jedno z nejkontroverznějších témat, které bylo, je a bude 

stále aktuální. Jedná se o složitý komplex problémů, jež zahrnuje aspekty náboženské, 

morální, lékařské a právní.         

 Svou diplomovou práci jsem zaměřila na souvislost euthanasie a práva. Jejím 

cílem je zpracovat problematiku euthanasie z pohledu právní úpravy v České republice. 

Práce se skládá z pěti kapitol.       

 První kapitola obsahuje uvedení do problematiky.    

 Druhá kapitola této práce je věnována pojmu euthanasie. Jedná se o slovo 

řeckého původu („eu“ – dobrá, „thanatos“ – smrt), které se překládá jako dobrá, krásná 

či milosrdná smrt. Dnes se tento pojem užívá především ve smyslu úmyslného usmrcení 

na žádost a ze soucitu. V kapitole je dále uvedeno dělení pojmu euthanasie na jednotlivé 

formy.            

 Ve třetí kapitole je text zaměřen na euthanasii v pravém slova smyslu - usmrcení 

jiného na žádost a ze soucitu. Euthanasie v tomto smyslu na území České republiky 

nebyla ani není v současné době výslovně právně upravena. Neznamená to ovšem, že by 

zde otázka její právní úpravy nebyla aktuální.     

 Kapitola je rozdělena na tři části. Věnuji se zde nejprve historii právní úpravy, 

dále právní kvalifikaci usmrcení na žádost podle současně platné právní úpravy 

a v závěru uvádím úvahy nad právní úpravou euthanasie de lege ferenda. V této 

souvislosti je zde uvedeno srovnání s právní úpravou zahraniční.    

 Čtvrtá kapitola je zaměřena na euthanasii v širším slova smyslu. Skládá se opět 

ze tří částí.           

 První část se týká euthanasie pasivní. Je zde rozebráno odmítnutí životně 

důležité léčby pacientem, institut předem vyslovených přání a ukončení léčby, která je 

z odborného lékařského hlediska považována za marnou.     

 Druhá část této kapitoly je věnována euthanasii nepřímé.    

 Třetí část obsahuje pojednání o asistované sebevraždě a její souvislosti 

s usmrcením jiného na žádost. Vedle právní kvalifikace jednání podle českého platného 

práva je zde uvedeno, jak se pomoc k sebevraždě jiné osoby posuzuje ve vybraných 

zahraničních státech.          

 V závěru práce vyjadřuji svůj vlastní názor na danou problematiku.    


